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 حك�����م ذك�����رت كمي�����ة (ا(ض�����رار) ف�����ي محج������وز [والعن������وان، و"المحك������وم" لوص������ف الش������خص ال������ذي ي������دين ال������دائن

 ا(حك�������ام الجنائي�������ة و ل�������م ي�������دفع ال�������دين. ف�������ي الق�������انون الع�������ام ف�������ي دول�������ة ا:م�������ارات العربي�������ة المتح�������دة، س�������يتم

 [.س�����جن الم�����دينين ح�����تى انھ�����م دفع�����وا ديونھ�����ا

 ك�������ان يح�������ق لتنفي�������ذ ا(حك�������ام والرس�������وم قس�������م ش�������رطة أبوظ�������بي، تق�������در بمئ�������ات م?يي�������ن " الدائن��������ة القيام��������ة' و

 .دوBر كتع�������ويض Bس�������تعادة حيات�������ه، كرامت�������ه والمؤسس�������ات عمل�������ه

 الم�����دين ف�����ي 'ا(حك�����ام المحكم�����ة ا:م�����ارات العربي�����ة المتح�����دة، ھ�����ي دول�����ة ا:م�����ارات العربي�����ة المتح�����دة ح�����اكم ال�����ذي

 ك������ان ف������ي ذل������ك الوق������ت س������وى المغف������ور ل������ه الش������يخ زاي������د نفس������ه، وأم������ير أب������و ظ������بي وح������اكم المطل������ق لدول������ة

 ا:م������ارات العربي������ة المتح������دة (ا:م������ارات العربي������ة المتح������دة). وتج������در ا:ش������ارة إل������ى أن ص������حة ا(م������ير الل������وم بأن������ه

 قي������ةك���������ان دور أساس���������ي ف���������ي اBحتي���������ال أو الغ���������ش ال���������دائن المحك���������وم لتجن���������ب تك���������ريم التزامات���������ه ا(خ���������?

 .والمس���������ؤوليات المس���������ندة

 ال�����دائن المحك�����وم ل�����ه ھ�����و رج�����ل ا(عم�����ال الھن�����دي والمس�����تثمرين، ال�����ذي ك�����ان محروم�����ا م�����ن حقوق�����ه ال�����تي يكفلھ�����ا

 م������ن المح������اكم القانوني������ة ف������ي أب������و ( ك������ام المح������اكم الجنائي������ة أح3 و 1المدني��������ة  ) قيم�������ة أربع�������ة أحك�������ام المتعاقب�������ة

 ظ�������بي، ا:م�������ارات العربي�������ة المتح�������دة (ا:م�������ارات العربي�������ة المتح�������دة)؛ وحكمي�������ن متت�������اليين م�������ن المحكم�������ة العلي�������ا

1996ف�����ي دلھ�����ي، بع�����د اBق�����تراب م�����ن المحكم������ة العلي������ا ف������ي الھن������د ف������ي اكتوب������ر تش������رين اBول ع������ام  . 

 لمس�������ؤولين ف�������ي أب�������و ظ�������بي، ا:م�������ارات العربي�������ة المتح�������دة، وت�������م الفص�������لك���ان ض���حية رج���ل ا(عم���ال م���ن قب���ل ا

 ف�����ي موض�����وع ش�����كواه خط�����يرة م�����ن قب�����ل المح�����اكم ف�����ي أبوظ�����بي ودلھ�����ي وال�����تي وج�����دت ف�����ي وق�����ت واح�����د ا(ش�����كال

 لي�������ة ا:م�������ارات العربي�������ة المتح�������دة (ا:م�������اراتوزارة ال�����داخ" المتع��������ددة للجريم��������ة ال��������تي تج��������ري تح��������ت أجنح��������ة

 .مث�������ل اBحتي�������ال وال�������تزوير واBب�������تزاز والتع�������ذيب والعدي�������د م�������ن الج�������رائم ا(خ�������رى ، " (العربي���������ة المتح���������دة

 ك������ل م������ن المح������اكم ف������ي أبوظ������بي، والمحكم������ة اBبتدائي������ة ومحكم������ة أبيك������س كان������ت راض������ية تمام������ا ع������ن أعل������ى

 كان���ت مذنب���ة. Bحظ���ت المحكم���ة أن ك���ل قطع���ة م���ن ا(دل���ة مس�����توى ا:ثب�����ات بم�����ا B ي������دع أي ش������ك ف������ي أن الش������رطة

 أش������ارت الس������لوك الس������ليم الض������حية واحتج������زوا ان������ه ب������ريء. ولي������س "ش������ھيدا". أص������درت محكم������ة أبيك������س تت������ألف

 .ف������ي ت������اريخ ا:م������ارات العربي������ة المتح������دة "ت��������اريخي حك��م" م����ن ث?ث����ة قض����اة عل����ى

 لتنفي���������ذ بأمان���������ة أوام���������ر قض���������ائية ف���������ي الب���������?د. B ب���������د (ي حكوم���������ة "واج�����ب دس�����توري" رئي������س الدول������ة لھ������ا

 الق���������وانين ال���������تي تحك���������م" .ا(ساس��������ي لس��������يادة الق��������انون المتحض������رة لتنفي������ذ حك������م القض������اء، وھ������ذا ھ������و الش������رط

 B تتطل��������ب امتث��������ال الحكوم��������ة التنفيذي��������ة، ف��������ي ق��������در كام��������ل، م��������ع حك��������م القض��������اء . ت��������م "المجتم�������ع ال�������دولي

 كوم�����ة ا:م�����ارات العربي�����ة المتح�����دة. ب�����دB م�����ن ف�����رض ا(حك�����ام، ت�����ماخ����تراق ھ����ذا الش����رط م����ن الق����انون م����ن قب����ل ح

 ط������رد الدائن������ة القيام������ة م������ن الب������?د قب������ل إج������راء إداري تعس������في، مم������ا أدى إل������ى الت������دمير الكام������ل لحيات������ه، أعمال������ه

 .بنفس��������ه ومھنت���������ه



 ك��������ان العم��������ل ا:داري م��������ن دول��������ة ا:م��������ارات العربي��������ة المتح��������دة غ��������ير ق��������انوني تمام��������ا والتعس��������في، والس��������لطة

 ذي�����ة B يمك�����ن تج�����اوز أو نق�����ض ق�����رار ص�����ادر ع�����ن المح�����اكم ذاتھ�����ا ال�����تي حكم�����ت الب�����?د التع�����ويض عل�����ىالتنف��������������ي

 الض������حايا؛ اBحتي������ال عل������ى ال������دائنين الحك������م ھ������و عم������ل الشخص������ية والرغب������ة ف������ي اBنتق������ام. فم������ن غ������ير رس������مي

 اوغ�����ير ق�����انوني. ت�����دين حكوم�����ة ا:م�����ارات العربي�����ة المتح�����دة ال�����ديون الض�����خمة لل�����دائن، وح�����دھا المس�����ؤولة حص�����ر

 ." ف�����ي أب������و ظ������بي، ا:م������ارات العربي������ة المتح������دة "المؤسس��������ات التجاري��������ة" :غ���?ق "ل���ه العدي���د م���ن

 أخ����ذت ف����ي ع����دد كب����ير ج����دا م����ن ا:ج����راءات أم����ام المحكم����ة العلي����ا ف����ي "ج���ل العدال����ةالمعرك������ة القانوني������ة م������ن أ" ف�����ي

 الھن�����د والمحكم�����ة العلي�����ا ف�����ي دلھ�����ي. عل�����ى ال�����رغم م�����ن التوجي�����ه للمحكم�����ة دلھ�����ي العلي�����ا، وحكوم�����ة الھن�����د B ت�����برأ

 .اجباتھ�����ا كم�����ا ھ�����و مبي�����ن ف�����ي النظ�����ام القض�����ائي

 ة طويل����ة م����ا يق����رب م����ن عق����دين م����ن ال����زمنإنف��������اذ الحك��������م ا:م��������ارات العربي��������ة المتح��������دة أن ت��������أخر ونف��������ى لف��������تر

 يمك����ن تجن����ب عواق����ب وخيم����ة م����ن "(المحك�����وم علي�����ه (ق" يج������ب أن يك������ون راض دون مزي������د م������ن الت������أخير بحي������ث

 المح������اكم المحلي������ة ل������دعم ش�������أنھا أن يتب�������ع. ال�������دائن يحم�������ل الس�������لطة الكامل�������ة للمح�������اكم الخارجي�������ة فض�������? ع�������ن

 ادعائ�������ه واتخ�������اذ ممتلك�������ات الم�������دين (امتي�������از) ف�������ي دول�������ة ا:م�������ارات العربي�������ة المتح�������دة، حي�������ث يت�������م تس�������جيل

 .الحك�����م، إذا ل�����م يت�����م ا:عف�����اء م�����ن اBل�����تزام

 ح�����رب ض�����د ص�����احب الس�����مو الملك�����ي ا(م�����ير عب�����د الع�����زيز" الق�������رار ا(خ�������ير للمحكم�������ة العلي�������ا ف�������ي لن�������دن ف�������ي

 "ق����د ش����ھد نقط����ة تح����ول ف����ي عقي�����دة "حص�����انة الدول�����ة ب������ن فھ������د ب������ن عب������د الع������زيز، المملك������ة العربي������ة الس������عودية

 مح�������اكم الع�������دل الملكي��������ة، تأكي��������د حق��������وق القيام��������ة الدائن��������ة لمتابع��������ة ال�����دول الخارجي�����ة. ف�����ي ق�����رار ت�����اريخي م�����ن

 !جھ�����ود إنف�����اذ ل�����ه ض�����د الم�����دينين ا:م�����ارات العربي�����ة المتح�����دة

 وج����ادل مح����امو ا(م����ير عب����د الع����زيز، اب����ن المل����ك، وق����ال ان����ه ك����ان "حص����انة الدول����ة" وكان����ت المحكم����ة غ����ير مختص����ة

 .الراح������ل مل������ك المملك�������ة العربي�������ة الس�������عودية بمحاكم����ة ادع����اء الس����يدة ح����رب، ال����ذي ك����ان "س����رية" زوج����ة مس����يحية

 لك�����ن القاض�����ي علم�����ت المحكم�����ة العلي�����ا ف�����ي لن�����دن، ألق�����ى الس�����يدة روز الع�����دل م�����ن حج�����ة ا(م�����ير، وفت�����ح الط�����ريق

 .أم�����ام جلس�����ة اس�����تماع كامل�����ة للقض�����ية ال�����تي تخ�����اطر إح�����راج آل س�����عود

 ول���ة ل���مبع�������ض النق�������اط الھام�������ة م�������ن ق�������رار قض�������ائي يتض�������من (أ) الحص�������انة الشخص�������ية تتوق�������ف عن�������د رئي�������س د

 يع�������د، (ي س�������بب ك�������ان، ف�������ي مكتب�������ه؛ (ب) "رئي�������س دول�������ة يتمت�������ع بالحص�������انة فق�������ط فيم�������ا يتعل��������ق با(عم��������ال

 الرس�������مية بينم�������ا ف�������ي مكت�������ب '؛ (ج) "ملزم�������ة النظ�������ام خلف�������ا لتع�������ويض ض�������حايا ا(خط�������اء الدول�������ة" أ. اعتم�������دت

. بموج��ب ھ��ذا1961 م�����������ن اتفاقي�����������ة فيين�����������ا للع?ق�����������ات الدبلوماس�����������ية 39المحكم����ة أيض�����ا عل�����ى الم�����ادة   ،الحك�����م 

 والحص�������انة اBختص�������اص الشخص�������ي، والحص�������انة الشخص�������ية، للس�������فير يس�������تمر فق�������ط ف�������ي حي�������ن ك�������ان ھ�������و أو

 المحكم�����ة العلي�����ا ف�����ي لن�����دن عل�����ى' ح�����رب ض�����د ص�����احب الس�����مو الملك�����ي ا(م�����ير عب�����د الع�����زيز'] .ھ����ي ف����ي منص����به

) J، ]2014] EWHC 1807 ب�����ن فھ�����د ب�����ن عب�����د الع�����زيز، روز 09/06/2014الفص���������ل)،   ']. 

 ،حكوم����ة الھن����د ھ����و واج����ب لحماي����ة مص�����الح مواطنيھ�����ا ال�����ذي ك�����ان ض�����حية أب�����و ظ�����بي، ا:م�����ارات العربي�����ة المتح�����دة

 ك����ن ح����تى بع����د م����رور م����ا يق����رب م����ن عق����دين م����ن ال����زمن، وفش����لت حكوم����ة الھن����د تمام����اودول���������ة اBس���������تقبال. ول



 للمس������اعدة وتنفي������ذ ا(وام������ر القض������ائية م������ن ا:م������ارات العربي������ة المتح������دة ومحكم������ة دلھ������ي العلي������ا. ھ������ذه ا:ج������راءات

و1963" B (VCCR) اتفاقي��������������ة فيين��������������ا للع?ق��������������ات القنص��������������لية" والس����ھو م����ن جان����ب الحكوم����ة تتع����ارض م����ع  

19، وا:ك���راه م���ن 5س����يما الم�����ادة   والحك�������م ا(خ�������ير للمحكم�������ة العلي�������ا ال�������ذي يلق�������ي المس�������ؤولية عل�������ى .3-1967-

 م������ن الش������كاوى م������ن الم������واطنين، وح������تى عن������دما يك������ون الت������أخير بن������اء الحكوم�������ة لھ�������ذا الت�������أخير ف�������ي التخل�������ص

 .عل�����ى طل�����ب م�����ن الس�����لطة القانوني�����ة أو المحكم�����ة

 :الحواش������ي

 نح�������ن ع�������ازمون عل�������ى تق�������ديم تغطي�������ة واس�������عة لھ�������ذه القض�������ية ف�������ي المص�������لحة العام�������ة. لحماي�������ة ا(بري�������اء م�������ن

 دي����ة) وإل����ى حماي����ةالتع�����������رض (ن�����������واع الوحش�����������ية والتع�����������ذيب ال?إنس�����������انية (العقلي�����������ة والجس�����������دية واBقتص�����������ا

 .مص��������الح ال��������دائنين القيام��������ة ا:م��������ارات العربي��������ة المتح��������دة ف��������ي المس��������تقبل

 والح�����ق ف�����ي ، "بي���������ع حق���������وق الفيل���������م" و بي������ع وا(حك������ام دول�������ة ا:م�������ارات العربي�������ة المتح�������دة" الحمل������ة تش������مل

 . "ا(حك������ام غ������ير المنف������ذة ا:م������ارات العربي������ة المتح������دة" إنت�������اج ك�������ل م�������ن الكت�������اب والفيل�������م يس�������تند إل�������ى وق�������ائع

 :إش�����ارة س�����ريعة

 إش����������������������������������������������������������������عار ت����������������������������������������������������������������ذكير لحكوم����������������������������������������������������������������ة الھن����������������������������������������������������������������د

 وم������ن الم������أمول بح������رارة أن الحكوم������ة الجدي������دة س������وف تنظ������ر عل������ى النح������و الواج������ب اتخ������اذ الخط������وات ال?زم������ة

 ،)لتنفي�����ذ ا(حك�����ام م�����ن خ�����?ل جمي�����ع الوس�����ائل، بم������ا ف������ي ذل������ك محكم������ة الع������دل الدولي������ة (محكم������ة الع������دل الدولي������ة

 ... .نياب�����ة ع�����ن ال�����دائن الحك�����م ،) UN) حدةوھ�������ي الھيئ�������ة القض�������ائية الرئيس�������ية لUم�������م الم�������ت

2014يولي���������������������و  16 - وزارة الش������������������ؤون الخارجي�������������������ة، نيودلھ�������������������ي :ت�������������ذكير إش�������������عار  

 "MOIAإن الش�����������������������������رق ا(وس�����������������������������ط وأفريقي�����������������������������ا و" :"ف���������������ي الھن���������������د "ع���������������ار وط���������������ني

 القض��������ية ج��������ابر :وث�������ائق ا(رش��������يف

 "العربي�������ة المتح�������دة الم���يزات ح���ول "حق���وق ا�نس���ان ف���ي دول���ة ا�م���ارات

 !الحي�������اة الحقيقي�������ة القيام�������ة اBحتي�������ال م�������ن قب�������ل إدارة ا:م�������ارات كش�������فت (1 �

 المح������امين ا:م������ارات العربي������ة المتح������دة تض���امن م���ع (2 �

 يت�������م التض�������حية الحقيق�������ة والعدال�������ة بش�������كل س�������افر لدول�������ة ا:م�������ارات العربي�������ة المتح�������دة الس�������معة (3 �

 !ترك�����ة التع�����ذيب ف�����ي دول�����ة ا:م�����ارات العربي�����ة المتح�����دة. كن�����ت ق�����د س�����معت أب�����دا م�����ن (4 �

 تق������ديمات و ال������ردود - بي�������ن الھن�������د والخلي�������ج الج�������بر آلي�������ات الزم�������ني (5 �

 س�����ارة لي�����ا ويتس�����ن، ھي�����ومن رايت�����س ووت������ش - ھدي����ة م����ع الكث����ير م����ن ا(متع����ة (6 �

 !والمعن�����وي عظم�����ة ا:م�����ارات ليس�����ت مث�����يرة لWعج�����اب، وأش�����اد عن�����دما B تك�����ون بالثن�����اء (7 �

 تع������رف عل������ى الممارس������ات الفاس������دة ف������ي ا:م������ارات العربي������ة المتح������دة (8 �



 :م��وارد ال��روابطال

 م���اذا يع���ني ذل���ك؟ - !ا4حك������ام ا3م������ارات العربي������ة للبي������ع

 القيام�����ة للبي�����ع" ھ�����و الحمل�����ة، نظم�����ت أساس�����ا م�����ن مس�����اھمات ا(عض�����اء الطوعي�����ة. انھ�����ا القيم�����ة المض�����افة، حمل�����ة"

 اBس���������تثمار، وتھ���������دف لفض���������ح الم���������دينين ال���������ذين يخف���������ون الق���������رارات القض���������ائية، ارتك���������اب عملي���������ات احتي���������ال

 ،ال الش���������نيعة لتجن���������ب تك���������ريم التزاماتھ���������ا. باعتب���������اره المال���������ك الش���������رعي لحك���������م ق���������انونيأو غيرھ����ا م����ن ا(ف����ع

 والف�������ائز لدي�������ه ك�������ل الح�������ق ف�������ي أن توف�������ر ل�������ه ال�������تي تنف�������ذھا اBم�������م المتح�������دة وا(حك�������ام للبي�������ع أو لب�������ذل جھ�������ود

 اق������رأ المزي������د ف������ي" ) .لف���������رض قانون���������ا واس���������تعادة ممتلكات���������ه والحق���������وق المتأص���������لة ا(ف���������راد ف���������ي الكرام���������ة

 ( ا(س���������ئلة الش���������ائعة

 !ا4حك�����ام القض�����ائية ليس�����ت قطع�����ة م�����ن أوراق 3 قيم�����ة لھ�����ا

 عن�����دما تك�����ون المس�����ألة المطروح�����ة، ملف�����ات الط�����رف المتض�����رر دع�����وى، وإج�����راء نف�����س م�����ن خ�����?ل مح�����امي ق�����ادرة

 وس������ماع القض������ية ف������ي الط������ول. فم������ن بع������د إج������راءات والوث�������ائق ذات الص�������لة الحالي�������ة والش�������ھود أم�������ام المحكم�������ة

 .قانوني������ة طويل������ة أن القض������اة الموق������رة نط������ق الحك������م، وإعط������اء ا(ھمي������ة الواجب������ة عل������ى ك������ل م������ن القض������ية جانب������ا

 الط������رف المتض������رر ھ������و باBرتي������اح بش������كل كب������ير عل������ى الحص������ول عل������ى حك������م لص������الحه. ان������ه مل������يء با(م������ل

 لت��������الي، وق��������ال ان��������ه ينتظ��������ر تنفي��������ذ الحك��������م وتلق��������يوا:غاث������ة وس������عيد عل������ى الف������وز ف������ي القض������ية. م������ن الي������وم ا

 .فوائ�����د منھ�����ا

 ( كي�����ف يمكن�����ني أن أص�����بح مس�����اھما الطوع�����ي؟" ) !مع��ا، دعون��ا إنھ��اء حك��م الغ��ش ف��ي ا�م���ارات

 الش�����يخ زاي�����د ب�����ن س�����لطان آل نھي�����ان، مؤس�����س دول�����ة ا:م�����ارات العربي�����ة المتح�����دة، رئي�����س أول، أيض�����ا :ص���ورة

 أم������ير أبوظ������بي

Bنش������رت أو: "CNN المرس�����������لة بالبري�����������د ا(لك�����������تروني" 

" 1733ك����ن أن����ت أب����دا عالي����ة ج����دا، والق����انون ھ����و ف����وقكم،" كم����ا كت����ب ال����دكتور توم����اس فول����ر ف����ي   

 انھ������ا قبل������ت عل������ى نط������اق واس������ع مب������ادئ الق������انون، ب������أن عم������? أو امتن������اع مخ������الف للق������انون ال������دولي ھ������و "خ������رق

 JFS ... ."اBش�������تباك" ال�������ذي يق�������وم بتش�������غيل "ال�������تزام لجع�������ل التع�������ويض ف�������ي ش�������كل م?ئ�������م

  

 المحكم������ة العلي������ا ف������ي ، القيام��������ة الدائن��������ة ، المحكم�����ة العلي�����ا ف�����ي دلھ�����ي ، الھن����د حكومة وك��ان ھ��ذا ال��دخول ف��ي
 حكومة ، ا(حك�����ام المحكم�����ة ا:م�����ارات العربي�����ة المتح�����دة ، المحك����وم ، الش�����يخ زاي�����د ب������ن س������لطان آل نھي������ان ، لن�����دن
 المحكم������ة العلي�������ا والموس���ومة غ����ير مص����نف ، ا(حك������ام دول������ة ا:م������ارات العربي������ة المتح������دة للبي������ع ، ا:مارات



 ، المحكم������ة العلي������ا ف������ي لن������دن ، المغف�����ور ل�����ه الش�����يخ زاي�����د ب�����ن س�����لطان آل نھي�����ان ، القيام��������ة الدائن��������ة ، دلھ��ي
 وتنفي�������ذ الحك�������م ا:م�������ارات ، المحكم������ة العلي������ا ف������ي الھن������د ، ح����اكم إم����ارة أبوظ����بي ، Bح�����ظ ت�����ذكير لحكوم�����ة الھن�����د
 ا:م�����ارات العربي�����ة المتح�����دة المحكم�����ة ، أس������وأ فض������يحة الغ������ش أبوظ�������بي ، المحك�����وم علي�����ه ، العربي���������ة المتح���������دة
 رئي���س دول���ة ا:م����ارات ، ا(حك������ام دول������ة ا:م������ارات العربي������ة المتح������دة للبي������ع ، حكومة ا:م��ارات ، ا(حك����ام
 ال�������رابط المرجعي������ة و . (ا:م������ارات العربي������ة المتح������دة (ا:م������ارات العربي������ة المتح������دة ، العربي���������ة المتح���������دة
  . الثاب�����������ت
 نش�������ر الوحش�������ي للجي�������وش المرتزق�������ة الس�������رية ←

  ت���رك ال���رد

 .لنش���������ر تعلي����������ق يتس����������جيل ف يج�����ب أن تك�����ون

 


